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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив наручиоца: Завод за интелектуалну својину
Адреса: Улица кнегиње Љубице бр. 5, 11000 Београд
Интернет страница: www.zis.gov.rs
ПИБ: 100138911
Матични број: 07045182
1.2 Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
Позив за подношење понуде објављен је 7. маја 2019. године на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.
1.3 Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка електронских комуникационих услуга фиксне телефоније.
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 64210000 – Телефонске услуге и услуге преноса
података.
Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу 3. Техничке карактеристике.
1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен
са понуђачем/понуђачима којем/којима наручилац одлуком додели уговор.
1.5 Лица за контакт
Лице за контакт је Владимир Танкосић, електронска адреса: vtankosic@zis.gov.rs, број телефона: (011)
2025861, 2025961.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке је набавка електронских комуникационих услуга фиксне телефоније.
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 64210000 – Телефонске услуге и услуге преноса
података.

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Место и назив објекта
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5

Телефонски број
381112025800
381112629483
381112631096
381112635219
381112635714
381112637189
381113111162
381113112377

Назив пакета
ISDN PRI
Телефонски прикључак
Телефонски прикључак
Телефонски прикључак
Телефонски прикључак
Телефонски прикључак
Телефонски прикључак
Телефонски прикључак

Понуђач се обавезује да опрему коју користи за повезивање, уступи на коришћење наручиоцу док
траје уговорна обавеза, и да гарантује за исправност исте. Пријем опреме наручилац и понуђач ће
потврдити записником о извршеној примопредаји.
- Кориснички сервис понуђача мора бити доступан према наручиоцу 24 сата, свим данима у години, за
све време важења уговора.
- Време одзива након пријаве проблема је максимално 60 минута.
- Време решавања проблема је 24 сата.
- Приступ ISDN PRI се врши преко комуникационог система Ericsson.
- Код ISDN PRI услуге је потребно обезбедити од 1 до 200 бројева пролазног бирања у зависности од
прикључка.
- Услуге је потребно реализовати путем бакарних парица или оптичким каблом целом дужином трасе.
- Понуђач је у обавези да достави план преласка на мрежу – односно да достави план миграције
локација наручиоцу на одобрење (у случају промене оператера) након потписивања уговора.
- ISDN PRI мора да се споји на постојеће уређаје код наручиоца, коришћењем постојећих каблова.
- Трошкове преноса постојећих корисничких бројева, укључујући и техничку реализацију прикључка,
сноси изабрани понуђач, (у случају промене постојећег оператера који тренутно пружа предметну
услугу наручиоцу).
- Успостављање услуге фиксне телефоније мора да буде бесплатно и наручилац неће прихватити
трошкове за реализацију успостављања услуге.
- Понуђачи који имају намеру да учествују у поступку ЈН могу извршити облизак локацију ради увида
у постојећи телекомуникациони систем и инфраструктуру.
- Увид се може извршити сваког радног дана у радно време од 7:30 до 15:30 и то наредног дана од
дана објављивања позива за подносиоце подносиоце понуда и конкурсне документације до 3 радна
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дана која предходе дану за подношење и отварање понуда. При вршењу увида, потребно је да
заинтересовано лице достави оверено и потписано овлашћење за вршиоце увида и обилазак по
предметној јавној набавци. О извршеном увиду понуђачи потписују записник који достављају уз
понуду. Увид се врши најавом, минимум три радна дана пре рока за подношење и отварање понуда, на
мејл адресу контакт особе у поступку јавне набавке која је наведена у конкурсној документацији.
- Месечна претплата обухвата одређен број минута бесплатног разговора ка фиксним мрежама на
територији РС по телефонском прикључку.
- Изабрани понуђач је обавези да у својој понуди наведе месечну претплату по директном
телефонском прикључку, која не сме бити већа од 550,00 динара, без ПДВ-а, у оквиру које ће
понудити број бесплатних минута ка фиксним бројевима у националном саобраћају.
- Цена повећања, односно смањења количине бројева од стране наручиоца у току трајања уговора
врши се без накнаде, односно мора бити 0,00 динара по броју.
- Понуђач се обавезује да ће на захтев наручиоца блокирати позивање одређених бројева, скупа
бројева (нпр. телефонски плаћени сервиси, позиви за иностранство), за бројеве које одреди наручилац.
Блокирање се може захтевати у било ком тренутку током трајања уговора, без накнаде.
- Понуђач се обавезује да ће на захтев наручиоца укључити додатне услуге без накнаде и то: говорна
пошта, позив на чекању, брзо бирање, преусмеравање позива, приказ броја за долазни позив и
скривање приказа броја.
- Услуге међународног телефонског саобраћаја ће се вршити према важећем ценовнику понуђача,
(ценовник понуђач доставља уз понуду).
- Сви разговори тарифирају се по започетим минутама а успостављање везе према свим мрежама
(фиксне и мобилне) у националном саобраћају је бесплатно.
- Цене услуга за новоукључене бројеве су идентичне ценама из понуде.
- Листинг на захтев и online листинг, за сваки појединачни прикључак, улазе у цену претплате
односно, не тарифирају се.
- Позиви специјалним службама (полиција, хитна помоћ, ватрогасци) су бесплатни.
- Заузеће позива и позиви на које није одговорено се не наплаћују.
- Идентификација позивајућег претплатника и идентификација позваног претплатника је бесплатна.
- Понуђач је у обавези да обезбеди да телефонски прикључак буде активан и за случај нестанка
електричне енергије.
- Обавеза изабраног понуђача је да обезбеди задржавање постојећих корисничких бројева (у складу са
Правилником о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији („Службени
гласник РС“ број 52/119), а који је донео Управни одбор Републичке агенције за електронске
комуникације (бр. 1-01-3400-7/11 дана 24. јуна 2011. године).
- Обавеза понуђача је, да за све потребне радове на успостављању инфраструктуре понуђача, обезбеди
све потребне сагласности за извођење инфраструктурних радова.
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Услуге које су предмет набавке морају у свему бити у складу са важећим стандардима и захтевима и
условима наручиоца дефинисаним конкурсном документацијом.
Понуђач је у обавези да изврши техничку припрему, обезбеди услове за прикључење опреме
неопходне за коришћење услуге и да оспособи систем за рад, у року од 30 дана од дана закључења
уговора, као и да гарантује за функционисање опреме.
До успостављања функционалности понуђач је у обавези да обезбеди услугу коју Наручилац тренутно
користи.
Реализација се констатује потписаним записником од стране овлашћених представника уговорних
страна.

Гарантни рок
Понуђени гарантни рок за извршене услуге траје до истека рока важности уговора.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Понуђач је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са Законом о електронским
телекомуникацијама („Сл.гласник РС“, бр. 44/2010, 60/2013- одлука УС и 62/2014), Правилником о
параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле
обављања делатности електронских комуникација („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2011 и 3/2014), као и
другим прописима и подзаконским актима којим се регулише област електронских телекомуникација.
Понуђач мора пружати предметну услугу у складу са условима који произилазе из одговарајуће
лиценце за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже
које је издала Републичка агенција за електронске комуникације за територију Републике Србије.
Контрола извршења услуга се врши од стране стручне службе наручиоца.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона
Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће услове:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуда;
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
У складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама, понуђач мора да испуни услове наведене у тачки
4.1.
4.3 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81.
Закона
У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, сваки члан групе понуђача мора да испуни услове
наведене у тачки 4.1.
4.4 Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона
Испуњеност свих обавезних услова доказује се достављањем изјаве којом понуђач, подизвођач
или понуђач који је члан групе понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове, која је саставни део конкурсне документације. По истом
принципу, доказе достављају и подизвођач и понуђач који је члан групе понуђача.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, подизвођача или
понуђача који је члан групе понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова у року од 10 дана од
дана пријема позива.
Ако понуђач, подизвођач или понуђач који је члан групе понуђача у остављеном року од 10 дана не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову / њихову понуду
одбити као неприхватљиву.
4.5.1 Правно лице испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа:
Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, (чл.
75. ст. 2. Закона).
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно Извод из регистра надлежног Привредног суда;
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2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре; 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала; 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Потврда о упису у регистар Републичке Агенције за
електронске комуникације (РАТЕЛ) за територију Републике Србије, за делатност пружања јавне
говорне услуге преко фиксне мреже.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује
достављањем следећих доказа:
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра;
2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Потврда о упису у регистар Републичке Агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ) за
територију Републике Србије, за делатност пружања јавне говорне услуге преко фиксне мреже.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач,
доказује достављањем следећих доказа:
8 од 26

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Потврда о упису у регистар Републичке Агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ) за
територију Републике Србије, за делатност пружања јавне говорне услуге преко фиксне мреже.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантују да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде, (образац 12 у конкурсној документацији – Изјава којом правна лица,
предузетници и физичка лица доказују испуњеност услова које прописује члан 75. став 2. Закона).
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има
седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису
дужни да приликом достављања понуде, доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), и 4) Закона о јавним
набавкама, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је
да дају изјаву о јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу надлежног
органа, односно да јасно наведу да се налазе у регистру понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења.
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Понуђач, подизвођач или понуђач који је члан групе понуђача који је регистрован у регистру који
води Агенција за привредне регистре није дужан да достави доказ наведен под 1), јер је он јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач, подизвођач или понуђач који је члан групе понуђача наведе интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач, подизвођач или понуђач који је члан групе понуђача не мора да достави Образац трошкова
припреме понуде.
Понуђач, подизвођач или понуђач који је члан групе понуђача односно добављач је дужан да без
одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Ако се у држави у којој понуђач, подизвођач или понуђач који је члан групе понуђача има седиште не
издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава.
5.3 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или
опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: “Измена понуде”, “Допуна
понуде” или “Опозив понуде” за јавну набавку услуга, редни број ЈН бр. 4/2019. Понуђач је дужан да
јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за
подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.
5.4 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
5.5 Понуда са подизвођачем
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача;
- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу 4.2.
конкурсне документације.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.
5.6 Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити вршена плаћања;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Носилац посла дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе опште податке освим понуђачима из групе понуђача;
- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова начин предвиђен у
делу 4.3 конкурсне документације.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
5.7 Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
15.5.2019. године, у 14,10 часова на адреси Кнегиње Љубице 5, Београд, канцеларија број 120, у
присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка
поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања
понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за
учешће у поступку јавног отварања понуде.
5.8 Понуде са варијантама
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5.9 Захтеви од значаја за прихватљивост понуде
Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким
карактеристикама.
5.10 Захтеви у погледу рока извршења услуге , гарантног рока, начина и услова плаћања
Рок извршења услуге која је предмет ове јавне набавке не може бити дужи од 30 дана од дана
закључења уговора.
Понуђени гарантни рок за извршене услуге траје до истека рока важности уговора.
Плаћање за предметне услуге вршиће се месечно на основу испостављеног рачуна у текућем месецу за
услуге извршене у претходном месецу.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
5.11 Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају навођења краћег рока, понуда ће бити одбијена због битног недостатка понуде.
5.12 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена и све остале вредности у понуди се исказују у динарима.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање понуде.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
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меродавним.
5.13 Средство обезбеђења за добро извршење посла
Добављач је дужан да у року од пет дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу:
- Бланко меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од овлашћеног лица за заступање и
регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и
5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима,
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са
роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности уговора.
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, без
сагласности Извршиоца услуга може поднети на наплату у року који траје најмање 30 дана дуже од
истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза.
- Потврду о регистрацији менице.
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат
понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у
картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Добављача.
5.14 Заштита података и поверљивост
С обзиром да предметна набавка не садржи поверљиве информације које ставља понуђачима (и
њиховим евентуалним подизвођачима) на располагање, Наручилац нема посебне захтеве у погледу
заштите поверљивости података.
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у
понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде
који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
5.7 Захтеви у погледу рока важења понуде, рока испоруке, гарантног рока, места извршења набавке,
начина и услова плаћања
5.15 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано
лице ће упутити на адресу наручиоца: Завод за интелектуалну својину, ул. Кнегиње Љубице бр. 5,
путем факса на број (011) 311-23-77 или електронску адресу: vtankosic@zis.gov.rs,са назнаком: Захтев
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку, редни број
ЈН бр. 4/2019.
Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од три дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима, одговор послати у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатном информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним
путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од заинтересованог лица
да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице дужно да учини.
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5.16 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
5.17 Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Под најниже понуђена цена се подразумева
укупно понуђена цена без ПДВ а коју чини збир јединичних цена.
Понуде се вреднују по следећој формули:
Понуда са најнижом ценом добија максималних 100 бодова.
За остале понуде, број бодова се израчунава тако што се понуда са најнижом ценом помножи са
максималним бројем бодова и подели са понуђеном ценом понуђача чија се понуда разматра, а према
следећем:
Ц = (Ц мин. x 100) / Ц тек.
1. Најнижа понуђена цена: Ц мин.
2. Понуда која се разматра: Ц тек.
3. Максимални број бодова: 100
4. Добијени број бодова: Ц
Приликом оцењивања понуда, заокруживање цена које се уписују ће се вршити на две децимале. У
обзир се узима цена без ПДВ-а.
НАПОМЕНА: Понуђене цене за предметне услуге не могу бити мање од 0,01 динара. Уколико неко
од понуђача понуди цену од 0,00 динара понуда ће се одбити као неприхватљива.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је
понудио краћи рок извршења услуге (рок извршења не може бити дужи од 30 дана од дана закључења
уговора).
5.18 Обавезе понуђача из члана 74. Закона
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица, сноси понуђач.
Понуђач је дужан да поштује све важеће техничке норме и стандарде који се односе на заштиту
животне средине, безбедности и друге околности од општег интереса.
5.19 Комуникација и достављање
Комуникација у постуку и у вези са поступком одвија се у складу са чланом 20. Закона о јавним
набавкама.
5.20 Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно удружење у
њихово име.
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње наручиоца, осим
ако Законом није другачије одређено.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева
за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га Републичка комисија
за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако се захтев доставља непосредно,
електронском поштом или факсом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране
наручиоца, а уколико се доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако
наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев достављен дана када је пријем одбијен.
Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.
Такса се плаћа у износу од 60.000,00 динара. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која
садржи следеће елементе:
Сврха плаћања

ЗЗП;назив наручиоца; број или ознака јавне набавке

корисник/прималац

Буџет Републике Србије

шифра плаћања

153

број рачуна

840-30678845-06

број модела
позив на број

Број или ознака јавне набавке
5.21 Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење захтева
за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку електронских комуникационих услуга фиксне телефоније, редни број ЈН бр. 4/2019
1) Понуда број _____________ од ___________________ године
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
3) Рок важења понуде:
__________ (словима: ____________________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана од
дана отварања понуда).
4) Понуђена цена:
Редни
број

Назив услуге

Јединица
мере

1.

Цене минута разговора у оквиру мрежне групе са
префиксом 011 (локални позиви)

1 минут

2.

Цене минута разговора у националној фиксној
телефонији изван мрежне групе са префиксом
011 (међуградски позиви)

1 минут

3.

Цене минута разговора са моблиним бројевима у
националној мрежи

1 минут

Јединична
цена
без ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ-ом

Укупна понуђена цена без ПДВ-а
5) Рок извршења услуге:
__________ (словима: ____________________) дана од дана закључења уговора.
Напомена: Рок извршења услуге не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.
датум:
____________________

М.П.

место:
____________________

потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца посла

____________________
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Закључен између:
1. Завода за интелектуалну својину, са седиштем у Београду, Кнегиње Љубице бр. 5, матични број
07045182, порески идентификациони број 100138911 (у даљем тексту: Наручилац), кога заступа
директор Владимир Марић, и
2. ____________________________________________ са седиштем у ______________________,
Улица __________________________________________, матични број _____________, порески
идентификациони број __________________ (у даљем тексту: Добављач), кога заступа
________________________________.
Уговорне стране сагласно констатују:
-

-

-

Да је Завод за интелектуалну својину, као Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконских аката којима се уређују
јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности број 4/2019, чији је предмет
набавка електронских комуникационих услуга фиксне телефоније;
Да је понуђач ________________________________ са седиштем у __________________,
______________________, доставио понуду бр. ______________ од ____________ године која
је заведена у Заводу за интелектуалну својину под деловодним бројем ________________ дана
___________ године, која се налази у прилогу овог Уговора и његов је саставни део;
Да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора _______________________ од
__________________ 2019. године, којим је уговор о јавној набавци електронских
комуникационих услуга фиксне телефоније додељен именованом Д обављачу и на основу
којег се закључује овај уговор.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање електронске комуникационе услуге фиксне телефоније, за
потребе Завода за интелектуалну својину, на начин утврђен овим уговором, у свему у складу са
понудом Добављача и са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу предмет
набавке, и то:

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Место и назив објекта
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5
Београд, Кнегиње Љубице број 5

Телефонски број
381112025800
381112629483
381112631096
381112635219
381112635714
381112637189
381113111162
381113112377
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Назив пакета
ISDN PRI
Телефонски прикључак
Телефонски прикључак
Телефонски прикључак
Телефонски прикључак
Телефонски прикључак
Телефонски прикључак
Телефонски прикључак

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Уговорне стране су уговориле следеће цене услуга:
Месечна преплата за 207 линија формираних кроз 8 телефонских бројева износи:

Број
телефона
381112025800
381112629483
381112631096
381112635219
381112635714
381112637189
381113111162
381113112377

Преплата по бројуу
(без ПДВ-а)

Број линија

Укупна месечна
преплата (без
ПДВ-а)

Укупна
месечна
преплата (са
ПДВ-ом)

200
1
1
1
1
1
1
1

Укупна вредност овог уговора износи макимално до 600.000,00 динара, без ПДВ-а.
У цену су урачунати су и сви зависни трошкови.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 3.
Добављач је дужан да у року од пет дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу:
- Бланко меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од овлашћеног лица за
заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист
СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр.
56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока важности уговора.
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, без
сагласности Добављача може поднети на наплату у року који траје најмање 30 дана дуже од истека
рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза.
- Потврду о регистрацији менице.
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења
уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом
у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Добављача.
КВАЛИТЕТ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Члан 4.
Предметне услуге се реализују преко постојеће опреме Наручиоца.
Извршилац је дужан да услугу која је предмет набавке пружа у складу са Правилником о
параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле
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обављања делатности електронских комуникација („Сл. гласник РС“, бр. 73/2011 и 3/2014), и осталим
прописима и стандардима за ову врсту услуге, са пажњом доброг стручњака.
Услуге у свему морају бити у складу са важећим стандардима, захтевима и условима
Наручиоца дефинисаним конкурсном документацијом.
КОРИСНИЧКА ПОДРШКА
Члан 5.
Извршилац се обавезује да обезбеди Кориснички сервис доступан Наручиоцу 24 сата, свим
данима у години, за све време важења уговора.
Време одзива након пријаве проблема је максимално 60 минута.
Време решавања проблема је 24 сата.
Телекомуникациону мрежу неопходну за коришћење услуге Извршилац се обавезује да
одржава у исправном стању, у складу са техничким прописима и стандардима, у циљу непрекидног и
неометаног коришћења услуге од стране Наручиоца у току целог периода трајања уговора.
ПРИМОПРЕДАЈА
Члан 6.
Приликом примопредаје услуга успостављања Наручилац и Добављач сачиниће записник о
примопредаји услуга, потписан од стране представника Наручиоца и Добављача.
Добављач се обавезује да опрему коју користи за повезивање, уступи на коришћење
Наручиоцу док траје уговорна обавеза, и да гарантује за функционисање исте. Пријем опреме
Наручилац и Добављач ће потврдити записником о извршеној примопредаји.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7
Гаранција на предметне услуге траје до истека важности Уговора.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Уговорне стране се обавезују да ће поступати у складу са прописима који регулишу заштиту
тајних података приликом и у вези са извршењем предмета Уговора.
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
Члан 9.
Извршилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено обавести
Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи током важења Уговора и да је документује на начин прописан Законом.
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
Члан 10.
За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице Наручиоца је
______________________________,
телефон:________________,
електронска
пошта:___________________________.
За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице Добављача је
______________________________,
телефон:________________,
електронска
пошта:___________________________.

20 од 26

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи годину дана.
Члан 12.
Добављач је одговоран за сваки прекид пружања услуге који је одређен уговором и
конкурсном документацијом, осим у случају више силе.
У случају да Добављач прекине да пружа услугу, Наручилац има обавезу да га писаним путем
упозори о последицама у вези са насталим прекидом и роком за хитно отпочињање пружања услуга.
Уколико Добављач не настави да пружа услуге у року који му је остављен, Наручилац има
право на једнострани раскид Уговора.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се Уговор може, писаним путем, једнострано раскинути и то у
случају:
- неизвршавања уговорних обавеза у роковима који су прописани овим уговором;
- неиспуњења или неуредног испуњења обавеза преузетих овим уговором;
- престанка потребе Наручиоца за даљим пружањем уговорних услуга од стране Добављача.
Отказни рок износи 15 (петнаест) дана, и почиње да тече од дана пријема писаног
обавештења о раскиду Уговора.
Члан 14.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 15.
На све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о електронским комуникацијама, подзаконских аката и других
аката који регулишу предметну област.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3
(три) примерка.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ

_______________________

_______________________

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да се слаже са предложеним моделом уговора
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8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку електронских комуникационих услуга фиксне телефоније, редни број ЈН бр. 4/2019

а) образац структуре цене
Редни
број

Назив услуге

Јединица
мере

1.

Цене минута разговора у оквиру мрежне групе са префиксом 011 (локални позиви)

1 минут

2.

Цене минута разговора у националној фиксној телефонији изван мрежне
групе са префиксом 011 (међуградски позиви)

1 минут

3.

Цене минута разговора са мобилним бројевима у националној мрежи

1 минут

Јединична
цена
без ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ-ом

Укупна понуђена цена без ПДВ-а
б) упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:
У колони „Јединична цена (без ПДВ-а)“ понуђач уписује јединичну цену добра / услуге без ПДВ-а.
У колони „Јединична цена (са ПДВ-ом)“ понуђач уписује јединичну цену добра / услуге са ПДВ-ом.
датум:
____________________

М.П.

место:
____________________

потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца посла

____________________
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку електронских комуникационих услуга фиксне телефоније, редни број ЈН бр. 4/2019
а) Образац трошкова припреме понуде
Врста трошкова

датум:
____________________

Износ трошкова

М.П.

место:
____________________

потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца посла

____________________

б) упутство како да се попуни Образац трошкова припреме понуде
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
за јавну набавку електронских комуникационих услуга фиксне телефоније, редни број ЈН бр. 4/2019
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач __________________________, са седиштем у
____________________, ул. ________________________, бр. _____, даје следећу изјаву
ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
датум:
____________________

М.П.

место:
____________________

потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца посла

____________________
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
СТАВ 1. ТАЧКЕ 1) ДО 4) ЗАКОНА
за јавну набавку електронских комуникационих услуга фиксне телефоније, редни број ЈН бр. 4/2019

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач __________________________, са
седиштем у ____________________, ул. ________________________, бр. _____, даје следећу
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач
__________________________, са седиштем у ____________________, ул. ________________________,
бр. _____ испуњава све услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона о јавним набавкама и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.
став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама),
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама),
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1.
тачка 4. Закона о јавним набавкама).

датум:
____________________

М.П.

место:
____________________

потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца посла

____________________

Напомена: У случају потребе образац копирати.
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
за јавну набавку електронских комуникационих услуга фиксне телефоније, редни број ЈН бр. 4/2019
У складу са чланом 74. став 4. Закона, као заступник, понуђач __________________________,
са седиштем у ____________________, ул. ________________________, бр. _____, даје следећу
ИЗЈАВУ
Под пуном кривичном и материјалном одговорнoшћу изјављујем да смо испуњавали све обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде.

датум:
____________________

М.П.

место:
____________________

потпис овлашћеног лица
понуђача/носиоца посла

____________________

Напомена: У случају потребе образац копирати.
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